
6 października 2020 r 

Drodzy Kandydaci do Bierzmowania, Świadkowie, Rodzice i Opiekunowie, 

 

Bardzo się cieszę, że w końcu mogę przedstawić Wam dokładniejsze informacje o zbliżającym 

się bierzmowaniu, które odbędzie się w parafii św. Maksymiliana Kolbe w dniach 19-23 

października 2020 roku. 

Najpierw chciałbym przypomnieć dni, w których będziecie przyjmować sakrament 

Bierzmowania. Bierzmowanie będzie udzielane z klasą, w której młodzież była przygotowywana 

do sakramentu. Poniżej przypominam daty i wraz z informacją kto będzie udzielał sakramentu. 

 

Klasa s. Karoliny Szymkowiak MChR - Poniedziałek, 19 października 2020 –  

celebrans: o. Jacek Nosowicz OMI 

Klasa Pana Marka Misiaka - Wtorek 20.10.2020 –  

celebrans: o. Marcin Serwin OMI 

Klasa Pani Karoliny Radziwoń Środa 21.10.2020 –  

celebrans: o. Jacek Nosowicz OMI 

Klasa o. Marcina Serwina Czwartek, 22 października 2020 –  

celebrans: o. Marcin Serwin OMI 

Klasa Pani Ewy Markiewicz i Pani Doroty Jasińskiej Piątek 23.10.2020 –  

celebrans: o. Jacek Nosowicz OMI 

 

Poniżej znajdują się ważne informacje, które pomogą dobrze przygotować się na ten dzień. 

 

Spowiedź Święta: 

Ważnym krokiem w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania jest spowiedź. Musimy mieć 

czyste serce, aby otrzymać łaskę Bożą. Dlatego każdy kandydat, a także ich świadek, jest 

zobowiązany do spowiedzi przed przyjęciem tego sakramentu. Tak jak każdy przygotował swoje 

serce w marcu br., podobnie musi to zrobić teraz, ponieważ 7 miesięcy to dużo czasu i wszyscy 

potrzebujemy Bożej łaski przebaczenia. Obecnie spowiedzi odbywają się w naszej parafii dwa 

razy dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 8:00 rano oraz wieczorem od 

18:00 aż nie ma penitentów. Ponadto spowiadamy również w sobotę o 7:30 rano. Będzie to 



pierwszy sprawdzian czy kandydaci są wystarczająco dojrzali w swojej wierze, dając spowiedzi 

priorytet wśród swoich zajęć i planów. Nie będzie prób przed dniem bierzmowania. 

 

Dzień Bierzmowania: 

W dniu bierzmowania zarówno kandydat do bierzmowania, jak i świadek, są proszeni o 

przybycie do kościoła o 18:30. W tyle kościoła spotkacie swoich katechetów. Katecheci i 

koordynatorzy bierzmowania wydadzą Wam albę. Proszę też przynieść „stuły”, które 

przygotowaliście na marzec. Również niech kandydaci mają swoje drewniane krzyżyki, które 

otrzymali na początku katechez. Należy wiedzieć, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

wszystkie alby dotrą do parafii odkażone i w pokrowcach plastikowych i będą używane tylko 

przez danego kandydata. Po otrzymaniu alby katecheta lub koordynator bierzmowania 

poprowadzi Was do wyznaczonej ławki, w której będziecie siedzieli wraz z najbliższą rodziną i 

świadkiem. Ławki mogą pomieścić do 10 osób, wszyscy członkowie rodziny, poza tą liczbą lub 

ci, którzy są zaproszonymi gośćmi, ale nie należą do najbliższego kręgu rodziny będą mogli 

siedzieć w innych ławkach w kościele. Kandydat będzie siedział ze swoim świadkiem na końcu 

ławki, ułatwiając w ten sposób wchodzenie i wychodzenie z ławki w czasie sakramentu. 

Należy pamiętać, że każdy kandydat do bierzmowania może zaprosić łącznie 14 gości, nie licząc 

siebie, aby zapewnić miejsce dla wszystkich. Jeśli ktoś potrzebuje więcej miejsc, aby pomieścić 

najbliższą rodzinę, prosimy o kontakt z poprzez poniższy e-mail. 

Sakrament będzie wyglądał nieco inaczej ze względu na wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 

Covid-19, ale będzie miał niezbędną formę, aby sakrament był udzielany i przeżywany w piękny 

i pobożny sposób. 

Wokół sanktuarium będzie wyznaczonych 5 miejsc, do których kandydat i świadek zostaną 

pokierowani na moment sakramentu. Zapewni to dystans społeczny, a także płynność podczas 

sakramentu. 

Nie będzie zdjęć grupowych. Jak zawsze, aby rodzice i członkowie rodziny nie próbowali robić 

zdjęć podczas Mszy i Sakramentu bierzmowania, fotograf parafialny będzie robił wszystkie 

zdjęcia. Osoby zainteresowane zakupem tych zdjęć będą mogły to zrobić poprzez kontakt z 

fotografem. Każdy, kto chce robić zdjęcia, musi je robić z balkonu. Proszę o tym pamiętać. 

Pamiętajmy, że ten sakrament jest wejściem w dojrzałość wiary i należy go przyjmować z 

niezbędną czcią i gotowością serca. 

Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam dobrze przygotować się na ten dzień. Jeśli są 

jakieś pytania, to proszę pisać na adres confirmationkolbe@gmail.com  

  

W Chrystusie Jezusie i Maryi Niepokalanej, 

Fr. Marcin Serwin OMI 


